Nord-Trøndelag krets av NSF
Alfheimveien 38
7715 Steinkjer
Epost:kretsleder(at)nordtrondelag.scout.no

Årsmelding for året 2016
for
Nord-Trøndelag krets av Norges
speiderforbund
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Virksomhetsideen
Virksomheten i Nord-Trøndelag krets av Norges speiderforbund er underlagt lover og
Retningslinjer som er sist endret på Speidertinget 2016. Disse er tilgjengelig fra nettadressen
http://www.speiding.no/nyttig/?side=administrasjon.lover

Nord-Trøndelag krets
Kretsstyret har bestått av:
Kretsleder Inger Fjellhaug
Visekretsleder Georg Fosså
Kasserer Jens Hollås
Styremedlemmer:
Dagfinn Wie
Arnt J. Øvreness

1. Vinne (fra 2014)
Mære/Sparbu
1. Sandvollan
Egge
Skogn

Kretsstyret avsluttet året med sak nummer 52.
Kretsstyrets månedlige møter har vært forberedt av kretsleder og gjennomført på kretsens
kontor i Speiderhuset på Steinkjer, med få unntak.
Det meste av kommunikasjon har vært elektronisk. Dette har forenklet kretsstyrets innsyn i løpende
saker og handlingsmønstre i saker som handler om kretsens drift.
Innkalling til kretsstyremøtene har vært elektronisk.

Kretsens økonomi
Kretsen har en god og sunn økonomi. Flere speidergrupper har begynt å søke midler fra FRIFOND og
andre kilder til sine aktiviteter. Dette legger et press på kvaliteten i arbeidet i speidergruppene, for
tildelinger krever motytelser i form av dokumentert engasjement.
Regnskapet viser ved års slutt et underskudd på kr. 13 005,34 og en egenkapital på
kr. 653 635,05. Av dette disponerer Skogn speidergruppe kr. 247 525,67

Medlemsutviklingen i kretsen
Medlemsmassen av vandrere og rovere er ustabil. De største konkurrentene er tilbud fra andre
fritidsaktiviteter. Det er snart ikke ledige dager igjen til speiding.
Vi må gjøre våre tilbud gode og attraktive, slik at barn og ungdom velger speiding fremfor annet. En
gruppeleder mener suksessen består i å verve 3. klassinger på skolen. Mange i denne målgruppen har
ikke gjort seriøse fritidsvalg enda.
Medlemsutvikling i NordTrøndelag krets 2016
Nord-Trøndelag krets

Antall
aktive
3

Mære-Sparbu speidergruppe

29

1. Sandvollan speidergruppe

24

1. Vinne speidergruppe

45

Skogn speidergruppe

1

Egge speidergruppe

23

1. Levanger speidergruppe

7

Sum

132

Medlemmer 2015
Endring i %
Jenter/kvinner

118
11,9
42

Gutter/menn

90

Aktive
under 26 år
1
22
21
40
0
20
5
109
94
16
36
73
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Kretsens engasjement
Nyttårssamling, 16. januar
Nyttårssamling for rovere og ledere ble arrangert på speiderhuset Steinkjer, med mange deltakere.

Kretstingets årsmøte, 13. februar
Årsmøtet ble gjennomført på speiderhuset på Steinkjer

Patruljehaik 1. – 3. april
Det ble arrangert på Ramsåsvollen med deltakere fra 1.Vinne, 1.Sandvollan og Mære/Sparbu.
1. Vinne takkes som teknisk arrangør. Se vedlegg 1.

Trønderspeider i Friluft (TSF), 29. april – 1. mai
TSF ble arrangert fra fredag 29. mai til søndag 1. mai på Sverresborg folkemuseum i Trondheim og er
en felles konkurransearena for Sør- og Nord-Trøndelag kretser og Trøndelag KFUK – KFUMspeidere. Det konkurreres i de samme oppgaver om kretsenes gjeveste trofé: Kretsbanneret.
TSF omfatter også et tilbud til småspeidere: Småspeiderleir med konkurranse. Denne ble arrangert på
samme sted og etter den samme arrangementsideen som TSF, men bare i tidsrommet
30. april – 1. mai.
Småspeiderne i Nord Trøndelag krets konkurrerer om kretsens Vandreskjold.
Nord-Trøndelag krets hadde ansvaret for HMS under begge arrangementer med Bjørn Kåre Skogaker
(1. Sandvollan speidergruppe) som leder. Han hadde med seg Bjørn Inge Madsen (Mære/Sparbu
speidergruppe) i vaktoppgaver. Arnt J. Øvreness (Skogn speidergruppe) var med i Administrasjonen.
Bente Elton Johansen (K-M kretsen) var kasserer for arrangementet.
Kretsbannerkonkurransen er samtidig uttak for deltakelse fra hver krets til NM i Speiding, noe som
også preger arrangementet. Konkurranseelementene er en praktisk oppgave, O-løp, matlaging,
rundløype og en omfattende atferdsoppgave. Atferdsoppgaven omhandlet samhold, miljø og orden på
patruljeområdet, hvor alle oppgaver inngår som trening til NM i Speiding. I en tidvis veldig krevende
konkurranse, holdt Nord – Trøndelag sine patruljer både innsatsen og humøret oppe, noe vi skal være
stolte av!
Småspeiderkonkurransen ble gjennomført som en rundløype, der småspeiderne konkurrerte i blant
annet: Knuter, førstehjelp, Kims lek og speiderkunnskap. Konkurransen ble preget av god
speiderånd, glade, nysgjerrige og kunnskapsrike småspeidere.
På lørdag kveld ble det arrangert felles leirbål. Søndag morgen ble det arrangert Scouts Own.
Arrangementene ble avsluttet søndag ettermiddag med en felles seremoni.
Resultatene blant kretsens patruljer ble som følger:
Hjort 1. Sandvollan
på 7. plass
Jerv 1. Vinne
på 21. plass
Bjørn 1. Vinne
på 29. plass
Lemmen Mære/Sparbu på 36. plass
Totalt deltok 51 patruljer. Av disse var det 40 som konkurrerte om plass til NM og 11 deltok
utenfor konkurranse.
Småspeiderne fra Nord-Trøndelag fikk følgende plassering i sin konkurranse:
Hare 1. Sandvollan
på 8. plass
Ekorn 1. Sandvollan
på 11. plass
Ørn Mære/Sparbu
på 18. plass
Bever 1. Vinne
på 19. plass
Totalt deltok 20 patruljer
Side 3 av 7

Speideraksjonen 2016, april
Småspeiderne i 1. Vinne speidergruppe og speidere fra 1. Sandvollan og Mære/Sparbu speidergrupper
deltok i årets aksjon.

Minikretsleir, 27. – 29. mai
Denne ble arrangert av 1. Egge speidergruppe ved Lustadvatnet i Ogndal. Se vedlegg 2

NM i speiding, 10. – 12. juni
NM ble arrangert på Røyken. Hjort fra 1. Sandvollan og Jerv fra 1. Vinne deltok som kretsens
representanter. Hjort ble nummer 38 med 382 poeng, og Jerv ble nummer 110 med 326 poeng. Det var
mulig å få totalt 500 poeng.

Kanotur på Ogna, 27. – 28. august
Denne turen ble arrangert av Mære/Sparbu. Se vedlegg 3.

Nattvandring for småspeidere 16. – 17. september.
Mære/Sparbu speidergruppe var arrangør av vandringen. Det var speidere fra 1.Vinne, 1. Sandvollan
og Mære/Sparbu speidergrupper som deltok. Speiderne syntes det var litt skummelt, men det var også
en fin tur. Takk til arrangørene. Se vedlegg 4

JOTA, Jamboree on the air, 17. – 18. oktober
I år var vi invitert av Sør-Trøndelag krets til Brettingen fort. Speiderne syntes det var flott.

Ledersamling, 11. november
Årets ledersamling ble avholdt på speiderhuset på Steinkjer. Kveldens hovedoppgave var å lage et
forslag til terminliste 2017. Etter en god prosess kom vi frem til et forslag. Det ble en trivelig kveld.

Peffkurs 1, 19. – 20. november
Kurset ble avholdt på Grønningen med kursstab fra Sør-Trøndelag Hilde Hognseth Gauslaa og Sven
Harald Gunnes. Ansvar for praktisk tilrettelegging hadde Arnt J. Øvreness, Bjørn Inge Madsen og
Georg Fosså.
Det var 16 deltakere fra Nord-Trøndelag og 9 deltakere fra Sør-Trøndelag.

Sentrale arrangement
Friluftslivets dag, 6. september.
Småspeiderne fra 1. Vinne speidergruppe deltok på dette arrangementet ved Vulusjøen med servering
av pinnebrød. En fin dag sa speiderne. Egge speidergruppe hadde sitt arrangement på Holmen i
Steinkjer.

Kretsens kontakt med Speiderstyret, Forbundskontor og Komité Speiding
Speiderstyret har oppnevnt visespeidersjef Karl-Erik Onstad (Fredrikstad krets) som kontaktperson til
kretsen. Praktisk talt all kommunikasjon mellom styremøtene i kretsen skjer elektronisk og som
adressat på epost-lista har han vært godt informert om hva som har skjedd i kretsen.
Det har vært en god kontakt også med Forbundskontoret. Mange henvendelser, både enkle
og kompliserte har vært håndtert profesjonelt fra kontorets saksbehandlere.
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Kretsens engasjement utad.
Følgende personer har representert vår krets:
Toppledersamlingen: Georg Fosså (Mære/Sparbu) og Inger Fjellhaug (1.Vinne)
Inspiratoroppdrag; Arnt J. Øvreness
Stab (HMS) under TSF: Glenn Pettersen, Bjørn Kåre Skogaker, Bjørn Inge Madsen,
Speidertinget, Arnt J. Øvreness og Inger Fjellhaug
Deltatt på arrangementet Rover og Speider-forum: Caroline Skogaker, Henning Holmsberg Johansen,
Kåre Lein, og Johan Christian Ferstad
Styremedlem i NTBUR: Caroline Skogaker
Medlem i Haikekommiteen i NORD2017: Arnt J. Øvreness
LOS for Nord-Trøndelag for NORD2017: Arnt J. Øvreness
Deltatt planlegging av Kretsleir 2019: Glenn Pettersen, Bjørn Inge Madsen, Caroline Skogaker,
Henning Holmsberg Johansen , Erik Bjerkeland
Stab MEGA Sør-Trøndelag: Mathias Østerås, Erik Bjerkeland og Henning Holmsberg Johansen

Forum for Natur og Friluftsliv i Nord-Trøndelag (FNF-NT)
FNF er et samarbeidsforum mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene på fylkesnivå. Formålet med
FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i
de enkelte fylkene.
I Nord-Trøndelag er disse medlemmer: Nord-Trøndelag Turistforening, Naturvernforbundet i NordTrøndelag, Norges Jeger- og Fiskerforbund avd. Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag Røde Kors, Norsk
Ornitologisk Forening avdeling Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag Orienteringskrets, Hageselskapet
Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag krets av NSF.
Arnt J. Øvreness er valgt inn i styret i FNF-NT

Takk
NTBUR
Nord-Trøndelag Barne- og Ungdomsråd forvalter fylkets kulturmidler til barne- og
Ungdomsorganisasjoner. NTBUR har et fantastisk engasjement og bidrar til en viktig jobb for barn og
ungdom. Vi takker dem for økonomisk støtte til kretsens arbeid for dette året.

Alle andre
Kretsstyret vil takke alle som har bidratt gjennom året slik at våre arrangement har blitt til
gode speideropplevelser.

Steinkjer 6. mars 2017
Inger Fjellhaug
kretsleder
sign.
Jens Hollås
kasserer
sign.

Georg Fosså
visekretsleder
sign
Dagfinn Wie
styremedlem
sign.
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Arnt J. Øvreness
styremedlem
sign.

Vedlegg 1.
1.Vinne arrangerte Patruljehaik / Vinterhaik på Ramsåsvollen med god deltakelse fra alle
speidergrupper. Stikkord fra turen:
- Mat på bål – patruljevis
- Gapahukbygging – patruljevis
- Postløype lørdag kveld
- Leirbål
- Spikking av bruksgjenstand
- Bygging av ulike båltyper
Vedlegg 2.
Minikretsleir 27. – 29. mai
Speidere fra Egge, speidere og rovere fra 1. Sandvollan og rovere fra 1. Vinne speidergrupper
var samlet på Tangen ved Lustadvatnet. Aktiviteter var: Kanopadling, orientering, spikking
og fisking. Hadde lånt båt og garn fra Steinkjer kommuneskoger. Mange fine fisker som ble
grillet til lunch på søndag. Flere foreldre kom til leirbålet på lørdags kveld
Jens H.
Ref.
Vedlegg 3

Kanotur på Ogna
.
Oppstart av speideråret 2016 – 2017.
Mære – Sparbu speidergruppe stod som teknisk arrangør for arrangementet «Kanotur på
Ogna» som oppstart på speideråret for speiderne i Nord-Trøndelag krets.
Kanoturen gikk på Ogna mellom Hyllbrua og Støa i Ogndal og ble arrangert i perioden 27. –
28. august 2016. Kun speidere fra Mære-Sparbu speidergruppe deltok.
Troppen startet lørdag kl 1100 med mat ved Hyllbrua før kanopadlinga på Ogna. Hver kano
hadde en voksen bak, for å få god stabilitet og framdrift. Padlinga gikk ned Ogna med en
avstikker opp Mytla, som er en liten sideelv ca halvveis på turen. Her fikk vi en flott
opplevelse med blant annet et tre som lå over elva og som måtte passeres med Kano-limbo.
Småspeiderne kom til Støa kl 1700, rigget leir og laget middag. Om kvelden ble det fisking og
leirbål. Søndag ble det frokost og Scouts Own før småspeiderne og en del voksne la ut på
kanotur på Ogna, fra Hyllbrua til Støa. Det ble spist niste under vegs på en av de tilrettelagte
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rasteplassene på strekningen. Storspeiderne var igjen i Støa og ryddet leiren. Det ble fisket fra
land og fra kano. Noen fikk fisk, men størrelsen var ikke særlig å skryte av. Det var totalt 17
deltakere med Småspeidere, Stifinnere og voksne som deltok på arrangementet.
Arrangementet ble avsluttet kl.14.30.
Ogna er ei rolig elv som byr på flott natur med tilrettelagte rasteplasser og rolig vannføring
som gir både drevne og nybegynnere en behagelig tur med naturen tett på. Distansen
Hyllbrua – Støa er 10 km og tar ca 4 timer i rolig tempo.
På strekningen er det tilrettelagt flere bålplasser som kan brukes ved rast. Det er flytebrygge
og anlegg for å sette kanoene på vannet ved Hyllbrua, Storbekken og Støa.
Per G / Ref
Vedlegg 4
NATTVANDRING 16.-17.sept. 2016
Mære – Sparbu speidergruppe stod som teknisk arrangør for nattvandring for
småspeidere i Nord-Trøndelag krets.
Vandringa gikk fra Sandvollan skole til Venåstjønna på Sandvollan.
Småspeidere fra 1. Vinne, 1. Sandvollan og Mære-Sparbu speidergrupper deltok.
Stifinnerne fra Mære – Sparbu speidergruppe rigget leir til alle og sørget for at det var bål
samt varm suppe, varm kaffe og varmt vann ferdig til de som vandret da de kom inn til
leiren. Etter å ha spist niste og varm suppe ved Venåstjønna ble det overnatting under
presenninger. Det var 25 speidere og totalt 44 som deltok på arrangementet.
Det er bra motivasjon for de nye speiderne å se at det er mange speidere i kretsen.
Kvelden hadde flott klart vær med fullmåne som hadde halvskyggeformørkelse mens vi var
ute og gikk. Hele natta var det klarvær og flott fullmåne. Lørdag var det frokost og flaggheis,
Scouts Own og leirbålsaktiviteter. Etter dette ble det riving av leir og rydding av området.
Speiderne evaluerte arrangementet med at det hadde vært artig og spennende å gå i skogen om
natta, uten lykt og å sove ute uten telt eller hus. Arrangementet ble avsluttet kl.1000 med
firing av flagg og speiderbønn. Alle hadde kledd seg i et fornuftig turantrekk med godt fottøy
og bra soveposer. Det var ikke regn under arrangementet og bra temperatur om natta, slik at
det ble en flott opplevelse for de som ikke har utstyr for utfordrende værforhold. Det var
frivillig om speiderne ønsket å overnatte eller om de bare vil være med på selve vandringen
og reise hjem etterpå. De fleste ønsket å overnatt og gjennomførte dette.
Per G
Ref
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